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Encarrega-me Sua Excelência a Ministra da Presidência de enviar a V. Exa. a resposta à Pergunta 

melhor identificada em epígrafe, dirigida a este Membro do Governo. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Chefe do Gabinete 

 

 

Miguel Rodrigues Cabrita 

 

 

Anexo: o referido



 

 
 

 



 
 

 
Gabinete da Ministra da Presidência 

Rua Prof. Gomes Teixeira, 2 8.º 1399-022 Lisboa, PORTUGAL 
TEL + 351 213 927 600 EMAIL gabinete.mpcm@mpcm.gov.pt www.portugal.gov.pt 

Pergunta n.º 320/XV/1.ª de 04 de julho de 2022 

Grupo Parlamentar do PCP 

- Tradutores na Administração Pública 
 

 

Em resposta à questão colocada a respeito do assunto em referência, a área da Presidência vem 

esclarecer o seguinte: 

O Governo está empenhado no rejuvenescimento, capacitação e valorização da 

Administração Pública. A melhoria do regime de acesso às carreiras gerais é 

particularmente relevante para atingir estes objetivos. No universo das carreiras gerais, 

entre 2015 e 2021, o saldo de entradas e saídas fixou-se em mais 25 000 trabalhadores, o 

que contrasta em larga medida com a perda de 35 000 trabalhadores verificada entre 2011 

e 2014. Este esforço reflete-se não só na recuperação do número de trabalhadores em 

funções públicas, após um período francamente negativo, mas também em medidas de 

capacitação da Administração Pública para lidar com os desafios do presente e do futuro.  

Por desenvolverem atividades de grau de complexidade 3, os tradutores são integrados na 

carreira de Técnico Superior, pelo que é no âmbito das competências de gestão dos 

serviços de cada área setorial que deve ser efetuada a avaliação das necessidades 

existentes, assegurando correspondência com os perfis de recrutamento. 

Nesse sentido, aprofundando as competências de gestão de recursos humanos, em diálogo 

com as estruturas representativas dos trabalhadores, o Governo está a trabalhar em 

medidas de aperfeiçoamento e simplificação da atividade de recrutamento. Este trabalho 

é norteado por dois objetivos estratégicos: por um lado, fazer as melhores escolhas e 

recrutar os trabalhadores mais aptos; e, por outro, tornar a atividade de recrutamento 

mais eficiente. Com base nestes objetivos, o Governo pretende assegurar que a atividade 

de recrutamento se desenvolve em função das necessidades efetivas dos serviços e, num 

quadro de maior previsibilidade, em que a identificação destas necessidades seja 

promovida de forma periódica, com base na informação recolhida através do Sistema de 
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Informação da Organização do Estado e nos termos do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas.  

Estas alterações prosseguem o esforço de capacitação dos serviços com os recursos 

humanos necessários, em função das suas necessidades efetivas e num quadro regular de 

admissões.  

Por fim, convém ainda referir que estas medidas se inserem num quadro global de 

valorização do trabalho em funções públicas. As medidas recentemente aprovadas, de 

melhoria da remuneração de entrada nas carreiras gerais de assistente técnico e técnico 

superior, bem como de valorização remuneratória em função da habilitação académica, 

para os trabalhadores titulares de doutoramento, são um sinal claro do caminho que o 

Governo pretende trilhar durante a legislatura. 
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